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ОБЩИНА БАЛЧИК 
ОБЯВЯВА 

откриването на процедура за организация и провеждане на 
публично оповестен неприсъствен  конкурс Отдаване на част от 
общински имот - публична общинска собственост, лекарски кабинет 
№ 223 с площ 24 кв.м на 2-ри етаж и 1/7 част от манипулационни 
№ 102, 103, 109, 110, всяка с площ 18.50 кв.м , разположени на 1-ви и 
2-ри етаж с обща площ: 34.57 кв.м. Находящи се в» МЦ І» ЕООД, ул. 
«Д-р Златко Петков» № 1, представляващ част от ПИ № 02508.82.2,  
актуван с АОС  № 217 от 1999г.          

1 .Начална годишна наемна цена: 133.99 лева /сто тридесет и три 
лева и деветдесет и девет стотинки/ без ДДС;

2.Срок на договора: 5 /пет/ години;
3.До участие в публично оповестения конкурс  се допускат кан-

дидати, които:
3.1. са регистрирани по смисъла на Търговския закон;
3.2. да нямат публични задължения;
3.3. да имат диплома за завършено висше медицинско образование;
4.След сключване на договора за наем, спечелилият участник 

следва да използва отдадения под наем имот, съгласно описаното 
предназначение - за медицински кабинет, като не променя предназ-
начението му;

5.Закупуване на конкурсна документация - 12.00 лв. /дванаде-
сет лева/ с ДДС, всеки работен ден от 11.07.2019г. до 14.30 часа 
на  25.07.2019г. от касата на ОбА - Балчик;

6.Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 
25.07.2019г.;

7.Краен срок за подаване на предложения за участие в конкурса 
- 15.30 на 25.07.2019г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, 
пл.“21-септември“ № 6;

Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел 
«Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности», след 
предварителна уговорка и представяне на документ за закупена 
конкурсна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.

                                                              
 Лице за контакт:  Андриана Иванова
 гл.специалист наеми  0579 7 10 54                                   

ОБЩИНА БАЛЧИК 
ОБЯВЯВА 

публично оповестен неприсъствен конкурс за  отдаване 
на части от общински имот - публична общинска - терен с обща 
площ 30.00 кв.м , находящ се в град Балчик - представляващ ПИ № 
02508.87.127, актуван с АОС № 227 от 25.05.1999г.

1.Начална годишна наемна цена:  293. 40 лева / двеста деветдесет 
и три лева и четиридесет стотинки / без ДДС;

2.Срок на договора: 3 /три/ години;
3.До участие в публично оповестения конкурс  се допускат кан-

дидати, които:
3.1. са регистрирани по смисъла на Търговския закон;
3.2. да нямат публични задължения;
3.3.да се занимават с ресторантьорство;
4. Отдаваната под наем част от общинския имот е за поставяне 

на маси и столове пред     заведение за хранене.
5. Закупуване на конкурсна документация - 12.00 лв. /дванадесет 

лева/ с ДДС, всеки работен ден от 11.07.2019г. до 14.30 часа на  
25.07.2019г. от касата на ОбА - Балчик;

6.Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 
25.07.2019г.;

7.Краен срок за подаване на предложения за участие в конкурса 
- 15.30 на 25.07.2019г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, 
пл.“21-септември“ № 6;

Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел 
«Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности», след 
предварителна уговорка и представяне на документ за закупена 
конкурсна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.

                                                                 
 Лице за контакт:  Андриана Иванова
 гл.специалист наеми  0579 7 10 54                                                                                                                                          

 където ще намерите богато разнообразие на  диопрични 
рамки и слънчеви очила  на атрактивни цени. 

Всеки вторник се извършват безплатни прегледи от 
очен лекар  специалист - офталмолог. 

Всеки клиент получава талон за 10% отстъпка 
при втора поръчка или покупка.         

Тел: 0878 568 257

Посетете 
Оптиката в град Балчик 

 (до кафе “Акроза”)

ОБЩИНА БАЛЧИК 
ОБЯВЯВА 

откриването на процедура за организация и провеждане на публичен търг с тайно  над-
даване с предмет „ Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост в село 
Кранево, за поставяне на 7бр. поставяеми обекти за извършване на търговска дейност с площи, 
както следва:

1.1. - 10.00 м2, представляващ част от ПИ № 39459.502.404, актуван с АОС № 435/2015г. по 
кадастрална карта на село Кранево;

1.2. - 20.00 м2, представляващ част от ПИ № 39459.503.75 по кадастрална карта на село Кранево;
1.3. - 25,00 м2, представляващ част от ПИ № 39459.503.243 по кадастрална карта на село Кра-

нево, актуван с АОС 496/2019г.
1.4. - 30.00 м2, представляващ част от ПИ № 39459.503.243 по кадастрална карта на село Кра-

нево, актуван с АОС 496/2019г.
1.5. - 7.00 м2, представляващ част от ПИ № 39459.503.243 по кадастрална карта на село Кранево, 

актуван с АОС 496/2019г.
1.6. -179.00 м2, представляващ част от ПИ № 39459.503.86 по кадастрална карта на село Кранево;
1.7. -16.00 м2 , представляващ част от ПИ № 39459.503.86 по кадастрална карта на село Кранево;
2.Начална годишна наемна цена:
По т.1.1. - 163.80 лв. /сто шестдесет и три лева и осемдесет стотинки/ без ДДС;
По т.1.2. - 327.60 лв. /триста двадесет и седем лева и шестдесет стотинки/ без ДДС;
По т.1.3. - 729.00лв. /седемстотин двадесет и девет лева/ без ДДС;
По т.1.4. - 874.80 лв. /осемстотин седемдесет и четири лева и осемдесет стотинки/ без ДДС;
По т.1.5. - 204.12 лв. / двеста и четири лева и дванадесет стотинки/ без ДДС;
По т.1.6. - 5 219.64 лв. / пет хиляди двеста и деветнадесет лева и шестдесет и четири стотин-

ки/ без ДДС;
По т.1.7 - 466.56 лв./четиристотин шестдесет и шест лева и петдесет и шест стотинки/ без 

ДДС;
3.Срок на договора: 3 /три / години;
4.До участие в публичен търг с тайно наддаване се допускат кандидати, които:
4.1. са регистрирани по смисъла на Търговския закон;
4.2. да нямат публични задължения;
4.3. всеки кандидат има право да участва само за един обект;
5.След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да:
5.1. използва отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение - поставяне на 

поставяем обект за извършване на търговска дейност;
5.2. да извърши всички последващи действия, касаещи издаване на разрешение за поставяне на 

поставяем обект за извършване на търговска дейност;
6.Закупуване на тръжната документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки 

работен ден от 11.07.2019г. до 14.30 часа на 25.07.2019г. от касата на ОбА - Балчик.
7.Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 25.07.2019г.
8.Краен срок за подаване на заявления за участие в търга - 15.30 на 25.07.2019г. в деловодство, 

отдел ГРАО, Община Балчик, пл.“21-септември“ № 6.   
9.Търгът ще се проведе на 26.07.2019г. от 10.00 часа в гр.Балчик, сградата на общинска админи-

страция, адрес: пл. „21-ви септември“ №6, заседателна зала, ет.1
В случай, че присъства представител на участника, следва той да бъде изрично упълномощен /

нотариално заверено пълномощно/ за участие в търга.
Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист СД, отдел «Образование, хуманитарни, 

социални и стопански дейности», след предварителна уговорка и представяне на документ за 
закупена тръжна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.

 Лице за контакти Андриана Иванова 
  гл.специалист наеми  0579 7 10 54

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ - БАЛЧИК 

П ОК АНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 18 юли 2019 година от 9.ºº часа, в залата на общинска 
администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:
1. Преразглеждане на Докладна записка с Вх. № 19 от 15.01.2019 год. на кмета на Община Балчик за 
приемане бюджета на Община Балчик за 2019 година
Вносител: Виктор Лучиянов - общински съветник
2. Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Балчик за периода  от 01 януари 2018 г. до  31 
декември  2018 година.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
3 .  Ра з г л еж д а н е  н а  З а я в л е н и е  о т  В а л е р и  А л е ко в  Б о р и со в  о т  г р .  Б а л ч и к  з а 
предоставяне на общински имот.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
4. Издаване на Запис на заповед от община Балчик в полза на Министерство на труда и социалната 
политика, главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, определена за 
Управляващ орган на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, с адрес: 
град София, ул. Триадица № 2, обезпечаващ финансиране на авансово плащане по Административен 
договор № BG05M9OP001-2.040-0100-С01 за проект „Предоставяне на патронажна грижа за възрастни 
хора и лица с увреждания в общините Балчик, Каварна и Шабла», сключен между Община Балчик и 
Министерство на труда и социалната политика.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
5. Одобряване на извършените разходи за командировка и получени средства от Кмета на община 
Балчик и Председателя на Общински съвет Балчик, за периода от 01.03.2019 г. до 30.06.2019 г.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
6. Продажба чрез търг на ПИ № 66250.501.706 по кадастралната карта на с. Сенокос.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
7. Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 53120.501.91 по кадастралната карта на с. 
Оброчище.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик
8. Определяне на представител на Община Балчик в извънредно заседание на Общото събрание на 
акционерите на „Морски бриз-2000“ АД, град Балчик и определяне начина на гласуване на проекто-
решението.
Вносител: Илиян Станоев - председател на ОбС Балчик
9. Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.
Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД
10. Разни
 
Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!
Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ като общински съветник, 
се счита за неплатен служебен отпуск.   

ИЛИЯН СТАНОЕВ,
Председател на ОбС-Балчик


